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Eesti teismeliste tüdrukute seas vohab Kpopi ehk Korea popmuusika
vaimustus. Fännide huvi muusika vastu on laienenud korea keele
õppimisele, Korea kultuuri uurimisele ja Koreasse vahetusõpilaseks
minemisele.

Kas sa Eesti muusikat kuulad?

Ei. Või kas see läheb arvesse kui Eesti muusikud laulavad välismaiseid laule? Muidu
aga mitte.

Mida siis kuulad?

Klassikat ja K-poppi.

K-pop tähendab Korea popmuusikat ja niimoodi räägib Grete Paat,

15aastane koolitüdruk Tartu lähedalt Kõrvekülast. Hiljem Paat

siiski täpsustab, et Eesti artisti esituses klassikapalu ta vahel ikka

kuulab ja Arvo Pärt on ka täitsa tore. Tema kodu,

maasikavahuroosa puitmaja, kruusatee, valge aed ja maja katus,

mis tihedalt täis laotud päikesepaneele, oleks nagu välja astunud

mõnelt piltpostkaardilt, millega tahame Eestit maailmale

tutvustada: moodne ja vana, traditsiooniline ja globaalne koos.

Grete tuba maja teisel korrusel avab pilgu järgmisesse maailma.

Seinal plakatid korea (ning vähemal määral jaapani) keeles ja

tähed nende tähestikust, nurgas süntesaator koreakeelsete

partituuridega, mitmesugused Korea kaardid, fotod, volditud

mänguasjad, koreakeelsed raamatud. Aknast paistab Eesti kevad,

siinpool akent aga asume Korea pinnal.

„Ma olen eksoell,“ ütleb Paat ja lisab „EXO-L on EXO subunit.“

B KOREASSE: Grete Paat õpib
keelt, fännab Korea popmuusikat
nib Koreasse õppima minna.
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Selgituseks: Lõuna-Korea ja Hiina poistebänd

EXO koosneb EXO- K-st (laulavad korea keeles)

ja EXO-M-ist (laulavad mandariini keeles) ning kuna EXO-M-is ja

EXO-K-s oli kokku 12 liiget ja L on tähestiku 12. täht, siis ühendab

EXO-L nii K-d kui M-i ning EXO-K + EXO-L + EXO-M = ONE ja see

tähendab, et bänd ja tema fännid on üks ning L tähendab Love ja

EXO-L (nii bänd kui fännid) levitavad Love-sõnumit nii EXO kui ka

EXO-K, EXO-M-i ja EXO-L-i kohta. One, ühesõnaga.

„Barack Obama on väidetavalt shawol ehk bändi Shinee fänn,“ viitab Paat K-popi

armastusele ka kõrgemates sfäärides.

EXO-CBX 'Horololo' MV

Kui te sellest kõigest aru ei saa, pole hullu. Tunnen ka ise, kuidas ajurakud peas

kergelt suitsema hakkavad, kui üritan selles akronüümide rägastikus mingit korda

luua. Isegi Grete Paat naerab kergelt minu kimbatust nähes.. Teeme siis lihtsamalt.

Grete Paat ja sajad teised temasugused neiud üle Eesti fännavad jäägitult Korea

popmuusikat.

Massikultuurist sügavamale
Popmuusika on aga alles algus. Grete Paat on astunud mitu sammu kaugemale. Ta

õpib korea keelt, katsetab Korea toitudega, vaatab K-draamasid (seriaale), uurib

Korea ühiskonna ja maa kohta. Järgmise aasta kevadel – Koreas algab kooliaasta

aprillis – tahab Paat minna Koreasse vahetusõpilaseks. „Selle järgi, kuidas Koreas

läheb, otsustan, kas lähen Koreasse ka ülikooli,“ lisab Paat.

Foto: Madis Veltman

Foto: Madis Veltman

https://www.youtube.com/watch?v=5sIaUu2igUY
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Huvi algab
muusikast, aga
sealt edasi on
tulnud huvi korea
keele, ühiskonna,
tantsude,
kommete ja üldse
kõige korealiku
vastu.

Kuna Eesti Ekspressil on harjumus kirjutada olulistest trendidest varem kui teised,

siis tasub meenutada Tõnis Kahu K-popi teemalist lugu juba kuus aastat tagasi.

Väga tõniskahulik kirjatükk, mille lugemise järel – isegi kui teema sulle eriti korda ei

lähe – tunned, et oled kuidagi targem ja valgustatum.

Võtame näiteks sellest loost: „Kommertspopi hindamisel on Adorno

mudelid teatud variatsioonidega vaikimisi siiani käibel olnud. Aga kui

nüüd vaadata seda, kuidas lääne publik K-popiga suhtleb, siis näeme

hoopis isemoodi pingevälju ja rõhuasetusi. K-pop meeldib meile äkki

just seetõttu, kuivõrd jäägitult massikultuur ta on? Just selle kaudu

saab ta oma erilise vastupandamatuse, olles ühtaegu häbitu ja samas

süütu. K-pop on massikultuur justnimelt kunagiste hirmude

tähenduses – konveierlik ja tööstuslik ja halastamatu kuni

pisiasjadeni välja.“

Eesti noorte seas pole K-pop aga ammu enam pelgalt muusika. See on nähtus, mille

mõju Eestis on sügav ja mitmepalgeline. Algab muusikast, aga sealt edasi on tulnud

huvi korea keele, ühiskonna, tantsude, kommete ja üldse kõige korealiku vastu.

Oliver Kontram, kes esindab Eestis tegutsevat õpilasvahetusorganisatsiooni Asse ja

aitab Eesti kooliõpilastel välismaale õppima minna, räägib tervest liikumisest.

„Märkasin seda juba aasta-paar tagasi, aga selle aasta kevadel paistab trend eriti

selgelt välja: kõige enam küsitakse – pakun, et umbes kolmandik päringuid –, kas ja

kuidas on võimalik minna õppima Lõuna-Koreasse,“ räägib Kontram.

Paar tšarterlennuki täit Eesti neidusid läheks kohe Korea poole teele!

Kontrami sõnul on Korea fännid ka pisut teistsugused. Kui muidu on

vahetusõpilaseks pürgijad valides võrdlemisi paindlikud, vahet väga pole, kas minna

Foto: Madis Veltman
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Prantsusmaale või Itaaliasse, Hispaaniasse või Inglismaale, siis Korea suunal kõlab:

ainult Korea või üldse mitte miski.

Teiseks, Korea fännid on peaaegu eranditult tüdrukud. Kontram räägib, et alguses ei

saanud temagi aru, kust kohast see äkiline Lõuna-Korea huvi on tekkinud, aga

soovijatega vesteldes ja tausta uurides selgus tõde. Just K-pop on esimene impulss,

mis massid liikuma paneb. Kuigi Kontram ütleb, et ehkki huvitujate hulga järgi

otsustades võiks Souli poole vabalt paar tšarterlennukitäit teele saata, siis lõpuks

pääsevad tõotatud maale ikkagi vähesed. Korea pool ei ole valmis nii palju

vahetusõpilasi vastu võtma, sest Eesti ei ole ainuke koht, kus K-popi tuules on

tekkinud iha Korea vastu.

„Mäletan täpselt, see oli üle-eelmise suve 3. august, kui kuulasin BTS-i esimest

korda,“ räägib näiteks Helina Reinol, 16aastane neiu Rakverest. Kui Paat on EXO-L,

siis Reinol on ARMY ehk K-popi bändi BTS fännikogukonna liige.

Enne K-poppi, nagu Reinol seletab, olid tal „faasid“. Esimene faas oli Isac Elliot.

Teine faas oli One Direction. „Nagu teismelistel ikka,“ muigab ta. Aga siis tuli BTS ja

see ei ole enam faas. „Ega mu vanemad ei osanud sellest alguses midagi arvata.

Kuulsid läbi ukse, et minu toast kostab mingit võõrkeelset muusikat, arvasid ilmselt,

et küll üle läheb,“ räägib Reinol.

Selle aasta alguses teatas Reinol aga emale-isale, et läheb Koreasse õppima. Reinol

hakkas õppima korea keelt ja kandideeris õpilasvahetusprogrammi. Järgmisel

kevadel läheb reis Korea poole lahti. See ei ole hetkevaimustus, vaid läbimõeldud

plaan. Reinol käib kooli kõrvalt tööl, et Koreasse minekuks raha koguda. Oma

sõprade seas oli Reinol esimene, kes K-popist vaimustus. Ta tunnistab ka ise, et

tahtis midagi, mis oleks „päris oma“ ja K-pop oli see, mille ta leidis. Täna ütlevad

SIIT TULEB K-POP: Helina Reinol käib kooli kõrval tööl, et Koreasse minekuks raha koguda. Temagi huvi Korea vastu sai
alguse K-popist.

Foto: Madis Veltman
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aga nii Reinol kui Paat, et K-popi huviliste ring on kasvanud ka sõbrannade seas.

„Vahel kirjutan sõbrannadega eesti keeles, aga korea tähtedega,“ ütleb Paat.

Salakeel rituaalidega
Eemalseisjale paistab K-maailm veidra peegeldusena 90. aastate Lääne

muusikatööstusest, tollasest poiste- ja tüdrukutebändide lainest. „Korea

popmaailma struktuur näeb välja nagu mingi düstoopilise ulmeromaani süžee,“

viitame veel Tõnis Kahu aastate tagusele kirjutisele. „K-pop kõneleb kontrollist ja

selles mõttes meenutab meie suhe temasse pigem hoopis masohhistlikku rituaali.

[...] Omal moel on K-pop isegi surnud punkt – popmuusika kommunikatiivsed

võimalused ammenduvad, jääb vaid inimest meenutav kujutis, hologramm ilma

emotsionaalse karakterita. [...] Seda kõike arvestades selgubki minu jaoks ehk kõige

huvitavam asjaolu K-popi fenomeni juures – ta on ühtaegu massikultuurina

totaalne ja isegi küüniline ja samas avangardne oma sisemiselt konstruktsioonilt ja

võimalustelt. Küsime nii – milline võiks olla tuleviku pop või isegi tuleviku kultuur

üldse?“

Kui aga Grete Paat või Helina Reinol K-maailmast – kitsamalt K-popist ja laiemalt

Korea kultuurist – räägivad, siis korduvad hoopiski sõnad nagu „soojus“, „headus“,

„abivalmidus“ ja „lahkus“. Korea keel muuseas, kinnitavad fännid, ei ole üldsegi nii

keeruline, nagu algul võiks arvata. Hoopiski loogiline ja lihtsasti hääldatav.

K-pop on omaette maailm oma salakeele, rituaalide ja kommetega. Näiteks Grete

Paat mainib mitu korda comeback’e, aga ajakirjanikul läheb tükk aega

arusaamiseks, et K-maailmas ei tähenda comeback taasühinemist, vaid etteastet.

Uue video välja laskmine on comeback. Uue singli avaldamine on comeback. Kui

esmapilgul paistab, et on olemas nelja liiki K-popi bände („pahad“ poisid, „head“

poisid, „pahad“ tüdrukud ja „head“ tüdrukud), siis tegelikult võib tegu olla lihtsalt

ühe bändi erinevate comeback’idega.

Ja muidugi supervõimed, K-popi artistide seas nii levinud nähtus. Kellel

teleportatsioon, kellel tuulekiirus, kellel tuli. K-draamad – meie mõistes

seebiseriaalid – hindavad samuti supervõimeid ja üleloomulikku.

Ühel hetkel hakkab mul juhe kokku jooksma, kui jutt läheb Suurele Plaanile,

salajasele  skeemile, mis on juba 30 aastat tulevikku määranud. Kõik need K-

popparite erinevad comeback’id, liigutused, teod ja supervõimed! Fännide arutlus

läheb teaduslike detailideni, kas praegu nähtavad comeback’id järgivad Suurt Plaani

kronoloogilises järjestuses või mitte...

Popp ka tudengite hulgas

Eesti Ekspress ei hakka hindama K-pop-artistide supervõimeid, kes on parem ja kes

mitte. Üks on aga kindel: kõige-kõige kõvem supervõime on härral nimega Lee Soo-

man. Ta on sündinud Soulis, S.M. Entertainmenti asutaja ning omanik. Arvestades

mehe 65aastast vanust, tahaks öelda vanahärra, aga fotodelt vaatab vastu

umbmäärase vanuse ja olekuga tüüp, selline, keda võib ette kujutada, kui sul on

palju raha, kui sul on head ilukirurgid ning kui sa töötad meelelahutustööstuses (või

kõik kolm korraga).
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Lugemise TOP 5

Just Lee Soo-man oli see, kes 29 aastat tagasi leiutas K-popi,

töötas kuni pisiasjadeni välja selle kaanoni. Tema hüüdnimeks on

Kultuuri President ja ta domineerib K-maailmas tänaseni. Need

lipsudega onud ja krunnidega tädid, kes igal kolmapäeval

kogunevad Eesti Televisiooni stuudiosse, et rääkida Väga Tähtsatel

Teemadel, nagu Eesti rahva püsimajäämine ja mida Eesti rahvas

süüa ning juua tohib (eks seegi ole omamoodi salamaailm

salakeeles, mille mõttest keegi aru ei saa), võiksid külla kutsuda

Lee Soo-mani – äkki saaksid nad temalt mõne tarkusetera, kuidas

maailmale päriselt korda minna.

Lõuna-Koreal kui riigil paistavad prioriteedid paigas olevat. Kui

külastan Tallinna Tehnikaülikooli katuse all tegutsevat King

Sejongi instituuti, kus õpetatakse eestlastele Korea keelt ja

kultuuri, pistetakse esimese asjana pihku värske inglisekeelne

ajakiri Korea. Seda Koread tutvustavat ajakirja annab välja Korea

kultuuriministeerium. Esikaas ja selle järel kakskümmend

lehekülge sisaldavad K-poppi, järgnevad disain, �lm, reisimine, Korea köök ja kõik

muu. Tallinna King Sejongi instituudis popmuusikat küll ei õpetada, muigab

külalislektor Chaemin Kim, aga ta tunnistab, et K-pop on ka Eesti tudengite jaoks

tihti sisenemispunktiks Korea kultuurimaailma.

한국에 오신 것을 환영합니다

(Tere tulemast Koreasse!)

Soovin raha tagasi

PI LEIUTAJA: Lee Soo-man.
o: Photo Works / Shutterstock.com
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Alex Lepajõe: pidin pea vägisi ka ülejäänud sangarid juba valgeks minevas hommikuöös põgenema
sundima
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Tapmisest kubisev Hiina propagandafilm on eriti kõva kassahitt2.

Sadama altkäemaksulugu jätkub kohtunik Vernikova juhtimisel3.

SAHINAD | ERR sõltub 32aastasest videomakist4.

EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Reket purustab rekordid kõigis kolmes edetabelis!5.
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23 kommentaari Kasutustingimused

Laadi rohkem kommentaare

Lisa kommentaar...

2 vastust. Vasta

0 vastust. Vasta Sobimatu

Meele Härma  2018-05-02 19:40:04

Tähtis uudis.

See on ikka väga hästi varjatud armastus, sest sellest pole varem midagi kuulda olnud. Ühe Kõrveküla
teismelise põhjal saab selliseid üldistusi muidugi teha. Üldse on väga oluline, mida üks 15 aastane
tüdruk arvab.

Just selliste "hästi varjatud saladuste" pärast ma Eesti Ekspressi enam ei telli. 

 

Nelli Teataja on vist juba uurivam ajakirjandus.

Registreeritud (1) Anonüümne (22)

javascript:void(1)
javascript: void(1)
javascript:void(1);
javascript:void(1);
javascript:void(0);
javascript: void(1)
javascript: void(1)
http://ekspress.delfi.ee/esikaas/?issue=81866301


03/05/2018 Eesti tüdrukute hästi varjatud armastus: Lõuna-Korea

http://ekspress.delfi.ee/elu/eesti-tudrukute-hasti-varjatud-armastus-louna-korea?id=81906789 8/8

http://ekspress.delfi.ee/esikaas/?issue=81866301

